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ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ..
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Σμιμα Προμθκειϊν

Α.Δ.Α :
Ακινα : 20-3-2018
Αρ. Πρωτ.: 25976

Διαβάκμιςθ : Δθμόςιο

ΘΕΜΑ : Αξιολόγθςθ ενςτάςεων των Τποψιφιων ΚΤΔ για τθν υπϋ αρ. 16869/12-2-2018
«υμπλθρωματικι Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για το ζτοσ 2018
Πιςτοποίθςθ – Αναγνϊριςθ ΚΤΔ ςτα πλαίςια του ΟΔΕ για τα ζτθ 2018-2020»,
κατά το Β’ ςτάδιο αξιολόγθςθσ.
Ζχοντασ υπ’ όψιν :
1. Σο Νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α/27.8.98), όπωσ τροποποιθμζνοσ ιςχφει,
2. Σθν με αρικμό 264753/2.10.2003 (ΦΕΚ Β 1496), Απόφαςθ του Τπουργοφ Γεωργίασ
(ΦΕΚ Β/1496/ 10.10.2003), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 217842/2004 ΦΕΚ Β’
326/11.02.2004
3. Σθν υπϋαρικμ. 327739/11-10-2007 απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Σροφίμων (ΦΕΚ 2038/17.10.2007),
4. Σον Κανονιςμό (ΕΚ) 73/2009 ςχετικά με τθ κζςπιςθ κοινϊν κανόνων για τα κακεςτϊτα
άμεςθσ ςτιριξθσ για τουσ γεωργοφσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και τθ
κζςπιςθ οριςμζνων κακεςτϊτων ςτιριξθσ για τουσ γεωργοφσ, και ιδιαίτερα τα άρκρα
14, 15, 16, 17 18 & 19
5. Σθν υπ’ αρικμ. 262346 ΚΤΑ (ΦΕΚ 325/24.03.2010),
6. Σον Ν. 3874/03.09.2010 (ΦΕΚ 151/Α/2010) «Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν
Εκμεταλλεφςεων,
7. Σον Ν. 3877/15.10.2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «φςτθμα προςταςίασ και αςφάλιςθσ τθσ
αγροτικισ δραςτθριότθτασ»,
8. Σον Ν. 4036/27.01.2012 (ΦΕΚ 8/A/2012) «Διάκεςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν αγορά,
ορκολογικι χριςθ αυτϊν και ςυναφείσ διατάξεισ»,
9. Σον Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 1767/Α/2013) « Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ»,
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10. Σον Κανονιςμό 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου «περί
κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και περί
κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ
και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006»,
11. Σον Κανονιςμό 1306/2013 Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου «ςχετικά με
τθ χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ κοινισ γεωργικισ
πολιτικισ και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικ. 352/78, (ΕΚ) αρικ. 165/94,
(ΕΚ) αρικ. 2799/98, (ΕΚ) αρικ. 814/2000, (ΕΚ) αρικ. 1290/2005 και (ΕΚ) αρικ. 485/2008
του υμβουλίου».,
12. Σον Κανονιςμό 1307/2013 Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, «Για τθ
κζςπιςθ κοινϊν κανόνων για τισ άμεςεσ ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ βάςει κακεςτϊτων
ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ Κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και για τθν κατάργθςθ του
κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 63/2008 και του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 73/2009 του
υμβουλίου».,
13. Σον Κανονιςμό (ΕΚ) 1310/2013 ςχετικά με τθ κζςπιςθ οριςμζνων μεταβατικϊν
διατάξεων για τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ) και τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου όςον αφορά τουσ
πόρουσ και τθν κατανομι τουσ για το ζτοσ 2014 και τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ
(ΕΚ) αρικ. 73/2009 του υμβουλίου και των κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1307/2013, (ΕΕ)
αρικ. 1306/2013 και (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου όςον αφορά τθν εφαρμογι τουσ κατά το ζτοσ 2014,
14. Σον Κανονιςμό 639/2014 τθσ Επιτροπισ «για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου περί κεςπίςεωσ
κανόνων για άμεςεσ ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ βάςει κακεςτϊτων ςτιριξθσ ςτο
πλαίςιο τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ X
του εν λόγω κανονιςμοφ»,
15. Σον Κανονιςμό 640/2014 τθσ Επιτροπισ «για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου όςον αφορά το
ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου και τουσ όρουσ απόρριψθσ ι
ανάκτθςθσ πλθρωμϊν κακϊσ και τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που εφαρμόηονται ςτισ
άμεςεσ ενιςχφςεισ, τθ ςτιριξθ τθσ αγροτικισ ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι
ςυμμόρφωςθ»,
16. Σον Κανονιςμό 641/2014 τθσ Επιτροπισ «για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
περί κεςπίςεωσ κανόνων για άμεςεσ ενιςχφςεισ ςτουσ γεωργοφσ βάςει κακεςτϊτων
ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ»,
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17. Σον Κανονιςμό 809/2014 τθσ Επιτροπισ για τθ κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου
όςον αφορά το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου, τα μζτρα αγροτικισ
ανάπτυξθσ και τθν πολλαπλι ςυμμόρφωςθ,
18. Σισ υφιςτάμενεσ και ιςχφουςεσ εκνικζσ και κοινοτικζσ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο
ΟΔΕ,
19. Σθν

υπ’

αρ.

16869/12-02-2018

υμπλθρωματικι

Πρόςκλθςθ

Εκδιλωςθσ

Ενδιαφζροντοσ για το ζτοσ 2018 Πιςτοποίθςθ – Αναγνϊριςθ ΚΤΔ ςτα πλαίςια του
ΟΔΕ για τα ζτθ 2018-2020,
20. Σθν υπ’ αρ. 17997/15-02-2018 Απόφαςθ του Προζδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με κζμα

«Τλοποίθςθ απαιτιςεων ςτα πλαίςια τθσ 16869/12-02-2018 ςυμπλθρωματικισ
πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για το ζτοσ 2018 – Πιςτοποίθςθ –
Αναγνϊριςθ ΚΤΔ», μετά το πρϊτο ςτάδιο αξιολόγθςθσ,
21. Σθν υπ. αρ. 17050/13-2-2018 Απόφαςθ του Προζδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κζμα «Οριςμόσ
Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ΚΤΔ για τθν ςυγκζντρωςθ και υποβολι Ενιαίασ Αίτθςθσ
Ενίςχυςθσ για τθν περίοδο 2018-2020»,
22. Σο από 08-03-2018 και 09-03-2018 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και
Πιςτοποίθςθσ ΚΤΔ,
23. Σθν υπ’ αρ. 23645/09-03-2018 Απόφαςθ του Αντιπροζδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με κζμα
«Αξιολόγθςθ των Τποψιφιων ΚΤΔ για τθν υπ’ αρ. 16869/12-02-2018 υμπλθρωματικι
Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για το ζτοσ 2018 Πιςτοποίθςθ – Αναγνϊριςθ
Φορζων Α’ ςτα πλαίςια του ΟΔΕ για τα ζτθ 2018-2020, κατά το Β’ ςτάδιο αξιολόγθςθσ,
24. Σισ υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ των υποψιφιων προσ Πιςτοποίθςθ ΚΤΔ ιτοι : αρ. πρωτ.
24598/14-03-2018 ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΘ & ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΙΚΕ, αρ. πρωτ. 23420/0903-2018 ΚΑΝΣΗΑΡΑ ΔΘΜΘΣΡΙΟ, αρ. πρωτ. 24470/14-03-2018 ΔΕΛΘΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ
και αρ. πρωτ. 23718/12-03-2018 ΑΝΔΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΘ.
25. Σο από 19-03-2018 Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των Ενςτάςεων και
Προςφυγϊν των ΚΤΔ, κατά το δεφτερο τάδιο Αξιολόγθςθσ,
Αποφαςίηουμε
1. Σθν απόρριψθ των ενςτάςεων των ΔΕΛΘΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ και ΑΝΔΡΙΣΟΠΟΤΛΟ
ΙΩΑΝΝΘ.
2.

Σθν αποδοχι των ενςτάςεων των ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΘ & ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΙΚΕ και
ΚΑΝΣΗΑΡΑ ΔΘΜΘΣΡΙΟ.
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΣΟΛΑΚΘ
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